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INVESTUJTE DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČR
s cíleným výnosem 5 % ročně

KOMENTÁŘ K FONDU
Hodnota podílového listu nemovitostního fondu NEMO
vzrostla v srpnu o 0,57 % na hodnotu 106,46 korun. Celková
hodnota majetku spravovaného fondem činí 925 milionů
korun.

a proto zůstalo portfolio nezměněné. V následujících
měsících očekáváme konzistentní a stabilní zhodnocení,
díky fundamentům, na nichž je nemovitostní fond NEMO
postaven. Vzhledem k nejisté budoucnosti ohledně vývoje
šíření viru SARS-CoV-2 v podzimních a zimních měsících
nelze spolehlivě předvídat, jaké dopady na fungování
ekonomiky můžeme očekávat. Je však pravděpodobné, že
akciové nebo smíšené fondy budou ve druhé polovině roku
nadále vykazovat zvýšenou volatilitu, což se může týkat
rovněž nemovitostních fondů exponovaných v komerčním
maloobchodním sektoru.

Srpen byl pro nemovitostní fond NEMO velice úspěšným
měsícem, ve kterém zaznamenal nadprůměrné zhodnocení
podílových listů. Od počátku roku fond investorům připsal
již 3,20 % a za posledních dvanáct měsíců činí zisk 5,06 %.
Nemovitostní fond NEMO si stále udržuje pozici jednoho
z nejvýnosnějších nemovitostních fondů určených pro
retailovou klientelu v Česku.

Nemovitostní fond NEMO se zaměřuje na sektor
kancelářských nemovitostí, který byl i v nejdramatičtější
fázi letošního roku zasažen relativně nejméně. Kromě
toho vyhledává bonitní nájemníky, kteří mají vysoký
potenciál nečekané turbulence ustát. Historicky se na
trhu ve fázi kontrakce hospodářství potvrzuje tendence
udržení či dokonce zvýšení ceny prémiových komerčních
nemovitostí, v situaci, kdy ty méně atraktivní na hodnotě
ztrácí – investoři se totiž logicky koncentrují tam, kde
očekávají největší stabilitu a ekonomickou udržitelnost, což
jsou jmenovatele, které jsou pro nemovitostní fond NEMO
od samotného založení klíčové.

Nad rámec průběžné vykonávané údržby a správy
nemovitostí v portfoliu fondu byla v budově Mezi Vodami 31
zahájena revitalizace hlavního vstupu do budovy, která
zahrnuje výměnu automatických posuvných dveří za dveře
karuselové. Tato investice zvýší kvalitu budovy především
v ochraně před hlukem a prachem z ulice a zároveň šetří
tepelnou energii. V budově na adrese Václavské náměstí 62
proběhla rekonstrukce recepce a hlavního vstupu, která
bude dokončena v následujícím měsíci.
Fond v uplynulém měsíci neprovedl žádnou další akvizici,
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU NEMO

17 500 m2 – podlahové plochy
98,5 % – obsazenost nemovitostí
44 % – LTV

MEZI VODAMI 32, PRAHA 4

Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí zejména
v České republice, které mají konzistentní a dlouhodobě
udržitelný potenciál nájemního výnosu. Investuje do již
fungujících projektů s kvalitními nájemci a s co nejdelší
smluvní dobou nájmu. Cílený výnos pro investory
do podílových listů je 5 % ročně s důrazem na linearitu
výnosu při každé valuaci, které jsou měsíční. Jedná
se o fond na střednědobý horizont (3 - 5 let), jelikož
doporučená doba držby, i díky daňovému testu v České
republice, je 3 roky. Fond je svým charakterem speciální
fond, který investuje do nemovitostních společností,
tj. společností, které vždy drží právě danou nemovitost.

925 mil. Kč – AUM

STRUKTURA PLOCHY FONDU
DLE LOKALITY
37% Submarket, Praha 5

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 62

15% Prémiová lokalita, Praha 1

48% Strategická lokalita, Praha 4

STRUKTURA NÁJEMCŮ
DLE ODVĚTVÍ PODNIKÁNÍ
32 % Finanční sektor

PEKAŘSKÁ 6, PRAHA 5

13 % Obchod a zprostředkování

13 % Další

42 % Potravinářství

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR
A KONTAKTNÍ MÍSTO
Colosseum, a.s.
Londýnská 730/59
120 00 Praha 2

FOND NEMO

tel.: +420 246 088 888
e-mail: info@colosseum.cz
www.colosseum.cz

Zakladatel fondu:
Českomoravská Nemovitostní a.s.
www.fondnemo.cz
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